Norra
Hörken

Kyrkstigen

Grills

Fram till mitten av 1800-talet fanns ett
kyrktvång i Sverige där familjerna var
tvungna att gå i kyrkan minst en gång
i månaden.

Förr omfattade Nya Kopparbergs härad även byarna Örtjärn och Kyrkviken
norr om Hörken. Liksom folket från
Lomberget och Silverhöjden anslöt
man sig även härifrån så småningom
till samma kyrkstig ner till Kopparberg.
Det blev många mil i kyrkans namn
som säkert också bidrog till en gemenskap i bygden.

Stora Mörttjärn

Brattbergshäll

Hörken

Hörksä

Mil efter mil slingrade sig stigarna genom ödemarken, spångade över kärr och
broade över bäckar. Gångstigarna och
klövjelederna hade alla sina vilstenar,
sina supställen och matsäcksplatser, liksom sina kärrlider.
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Kyrkstigen

Hörken – Ställberg
I ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Hörkens bygdegårdsförening har den gamla kyrkstigen
mellan Hörken och Ställberg renoverats.
Stigen börjar uppe i Grills, fortsätter
förbi Hörkens kyrka och slingrar sig via
skogsstigar vidare ner till Lövskogen i
östra Ställberg, ca 10 km söderut.
Från Lövskogen kan man knyta an till
Östra Kumlan slingan och vandra vidare ner mot Ställbergs gruvområde och
samhälle. Efter några hundra meter på
Ställbergsvägen leder grusvägar upp mot
Puttmossen och Grantorp där slingan
vänder nordost upp mot Brattbergshäll.
Den sista kilometern ner mot norra
Hörken följer man en skogsstig som
mynnar ut uppe på Kvarnbacken. Efter
att ha korsat Hörksälven och järnvägen
tar man norrut på Grillsvägen tillbaka
till utgångspunkten vid Grills.

Ställberg

Det stora antalet finska invandrare i de
här trakterna på 1600-talet har gjort att
vägen även kallas ”finnstigen”.
This folder will be translated to other
languages. Please look at our website
for more information: www.hoerken.se

Södra
Hörken

lven

Historia

Då Hörken inte hade någon egen kyrka
förrän 1925 fick befolkningen ta sig ner
till Ljusnarsbergs kyrka. De smala, upptrampade kyrkstigarna trafikerades i århundranden av allt från dopfärder och
begravningsresor till vanligt folk på väg
till sin sockenkyrka.

Till Grängesberg

Abborrtjärn

Vindskydd
Hörkens kyrka
Badplats

Vandringen bjuder på vacker bergslagsnatur med mäktig skog och hisnande
utsikter. Här och där passerar man fina
små byar med charmiga gårdar.
Välkommen att möta lokalbefolkningen
i och kring byn som erbjuder guidning,
loppis, konst, hantverk, fiskrökeri, café,
mejeri, m.m. Men tänk på att ta kontakt
i förväg så att det finns någon på plats!
”Stigen är lätt att gå
om du har stövlar på.”

